
تقدم  )) فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل: 

الكالم على أول هذه اآلية وقلنا إن احملاجة هي املناظرة واادلة ألن كل واحد منهما يديل حبجته ليغلب صاحبه؛ 

 )) اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهموما  ((والضمري يعود على الذين أوتوا الكتاب؛ لقوله: 

ورمبا يعود عليهم أو على غريهم إما بداللة اللفظ أو بداللة القياس املعنوي؛ وذكرنا أن اهللا أمره إذا حاجوه أن 

ام احلجة يبني أنه قد أسلم وجهه هللا وأنه يقول بأمر اهللا ويدع بأمر اهللا هو ومن اتبعه، وأمر اهللا أن يقول بعد أن أق

وهذا االستفهام ذكرنا أن فيه قولني ألهل العلم إما أنه  )) أأسلمتم ((للذين أوتوا الكتاب واألميني وهم العرب 

مبعىن؟ األخ ؟ البالهة، ويش معىن البالهة كيف البالهة ؟ يسخر منه بعد هذا الوضوح والتنبيه هل أسلمتم أم 

هذا مبتدئ الدرس  )) فإن أسلموا ((مث قال اهللا تعاىل:   .  أسلمواأنتم ما أنتم عليه ؟ طيب أو ؟ أنه لألمر يعين

إن أسلموا يعين استسلموا هللا ظاهرا وباطنا أما باطنا فباإلميان مبا جيب اإلميان به  )) فإن أسلموا فقد اهتدوا ((

م املبين على مخسة وهي األركان الستة اليت بينها الرسول صلى اهللا عليه وسلم وظاهرا بعمل اجلوارح وهو اإلسال

 (( ؛ أركان: شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت

)) اهتدوا هداية التوفيق كما هدوا هداية الداللة؛ فهداية الداللة شاملة جلميع اخللق ما  فإن أسلموا فقد اهتدوا

لكن هداية التوفيق هي اليت  )) وإن من أمة إال خال فيها نذير ((هداية الداللة  من أناس إال وقد هداهم اهللا

يعين  (( وإن تولوا))أي هداية التوفيق بعد هداية الداللة  )) فقد اهتدوا ((حرمها قوم ووفق هلا قوم آخرون 

 فإنما عليك البالغ ((أعرضوا عن اإلسالم فلم ينقادوا بظواهرهم وال بواطنهم فقد أديت ما عليك؛ وهلذا قال: 

وهي تفيد احلصر  )) فإن تولوا ((اجلملة هذه جواب الشرط يف قوله:  )) وإن تولوا فإنما عليك البالغ . (( ))

لبالغ املبني عليه الصالة والسالم؛ أما اهلداية فهي بيد اهللا يعين ما عليك حنوهم إال أيش؟ إال البالغ وقد بلغ ا

سبحانه وتعاىل ولو كان بيد النيب صلى اهللا عليه وسلم شيء من اهلداية هداية التوفيق لكان أو من حيرص عليه أو 

ألمة فإن من يهتدي على يديه عمه أبا طالب لكن ليس عليه هدى الناس إمنا عليه البالغ أي إبالغ الرسالة إىل ا

بصري م أي عليم بأحواهلم، وعليم بأهليتهم من  )) واهللا بصير بالعباد (( . اهتدوا فلهم وإن أساءوا فعليهم

يصلح للهداية ومن ال يصلح؛ والبصر هنا بصر الرؤية وبصر العلم فاهللا تعاىل بصري بالعباد بالرؤية ال خيفي عليه 

والعباد هنا يشمل ))  واهللا بصير بالعباد ((ليه شيء من أحواهلم شيء منهم، وبصري بالعباد بالعلم ال خيفى ع

إن   ((مجيع اخللق ألنه ما من شيء يف السموات واألرض بل ما من أحد يف السماء واألرض إال آيت الرمحن عبدا 

فإذا كان اهللا  )) واهللا بصير بالعباد ((وهلذا قال:  )) كل من في السموات واألرض إال آتي الرحمن عبدا

إنما عليك  ((بصريا بالعباد وأنت قد أديت ما عليك من البالغ فمن الذي حياسبهم؟ اهللا؛ كما قال تعاىل: 



يف هذه اآلية من الفوائد فوائد عديدة: أوال: أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان   )) البالغ وعلينا الحساب

إن الدين  ((  )) إن الدين عند اهللا اإلسالم ((نبدأ من  عرضة حملاجة أعدائه. من قبل ؟ صحيح ؟ طيب إذا

إن الدين  ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ال دين مقبول عند اهللا إال اإلسالم؛ لقوله: ))  عند اهللا اإلسالم

غير ومن يبتغ  ((يعين الدين الذي يعتد به ويكون مقبوال هو اإلسالم قال اهللا تعاىل: ))  عند اهللا اإلسالم

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن كل دين خيالف اإلسالم يف أي زمان فليس مبقبول  . اإلسالم دينا فلن يقبل منه ))

. ومن املعلوم كما سبق أن اإلسالم بعد بعثة الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو ما جاء به وال مرضي عند اهللا

طل، دين باطل غري مقبول عند اهللا؛ وقد أخرب النيب عليه الرسول وعلى هذا فدين اليهودية ودين النصرانية دين با

الصالة والسالم أنه ما من يهودي وال نصراين من هذه األمة يعين أمة الدعوة يسمع به بالرسول صلى اهللا عليه 

ة من فوائد اآلي . وسلم مث ال يتبع ما جاء به إال كان من أهل النار، إال كان من أهل النار أو من أصحاب النار

الكرمية: أن من ادعى أن دين اليهودية أو دين النصرانية أو غريمها من األديان مقبول عند اهللا اآلن فهو كافر ملاذا؟ 

ومن فوائدها: بيان ضالل أولئك القوم الذين إذا تكلموا  . )) إن الدين عند اهللا اإلسالم ((ألنه مكذب للقرآن 

والنصارى وقالوا هذه هي األديان السماوية حىت إن اجلاهل ال يظن  عن الديانات قرنوا بني دين اإلسالم واليهود

أن اختالف األديان الثالثة كاختالف املذاهب الفقهية يف األمة اإلسالمية وهذا ضالل عظيم ومصانعة ومداهنة 

ا اآلن فقد نسخ لليهود والنصارى بل نقول إن األديان السماوية اليهودية والنصرانية كانت أديانا مقبولة عند اهللا أم

اهللا عزوجل وصار الدين السماوي املقبول الذي ال ميكن أن يشركه دين آخر هو ما جاء به حممد صلى اهللا عليه 

بعد أن جاءهم العلم اختلفوا وهلذا  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن اختالف اليهود والنصارى كان عن علم . وسلم

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن  . ))  من بعد ما جاءهم العلموما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال ((قال: 

اختالف هؤالء ليس لقصد احلق بل لقصد البغي والعدوان بعضهم على بعض حىت يضلل بعضهم بعضا بل 

ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل التحذير مما وقع فيه هؤالء الكفار الذين أوتوا  . ويكفر بعضهم بعضا

 )) وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ذلك: قوله: (( الكتاب؛ وجه

والبغي معلوم أنه حمذر منه غري مرغوب فيه؛ فلهذا قول يف هذه اآلية التحذير من هذا االختالف الذي وقع ألهل 

ن ال يتطاول عليه وأن ال يقصد ومن فوائدها: اإلشارة إىل أنه جيب على اإلنسان إذا خالفه غريه أ . الكتاب

بسوق األدلة املؤيدة لقوله البغي عليه غريه والتطاول عليه بل يقصد أيش؟ بل يقصد إظهار احلق لينتفع هو وينفع 

غريه؛ أما أن يأيت باألدلة من أجل أن يعلوا على أخيه ويكون قوله هو األعلى فهذا خطأ عظيم بل الواجب أن 

لفه غريه ويأيت األدلة اليت تؤيد احلق قاصدا بذلك أيش؟ إظهار احلق ونصره ال أن يؤيد اإلنسان احلق وإن خا



(( ومن يكفر بآيات اهللا ومن فوائد اآلية الكرمية: التحذير من الكفر بآيات اهللا؛ لقوله:  يغلب ويبغي على غريه .

اهللا فعلى العكس من ذلك ومن فوائدها: أنه إذا كان التحذير من الكفر بآيات  . )) فإن اهللا سريع الحساب

ومن فوائد اآلية الكرمية: بيان قدرة اهللا عزوجل بكونه سريع  اإلميان بآيات اهللا؛ ألن القدح يف الشيء مدح لضده.

كم عبثا ا أفحسبتم أنما خلقن ((ومن فوائد اآلية أيضا : أنه البد أن حياسب اإلنسان على عمله  . احلساب

هذا احلس   الشك إنه ضالل خمالف ملا تقتضيه احلكمة؛ ما الفائدة من أن ختلق هذه  )) وأنكم إلينا ال ترجعون

اخلليقة العظيمة تنزل عليها الكتب وأرسل إليها الرسل وتؤمر وتنهى مث يف النهاية أن تؤول إىل الرتاب ما الفائدة ؟ 

لعاقل أن حياسب نفسه قبل أن ومن فوائد اآلية الكرمية: بيان أنه ينبغي ل . ال فائدة؛ إذا ال بد من حساب

حياسب كما قال أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا: (حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا) فكون اإلنسان 

حياسب نفسه ليصلح ما عساه فسد أوىل من سكوته وإمهاله وعدم حساب نفسه؛ ألن الذنوب ترتاكم عليه مث 

وما  ((ية ؟ نعم؛ وجه ذلك أن اهللا أسند ذلك األفعال إىل فاعلها هل يستفاد منها الرد على اجلرب  يهلك .

وما أشبه ذلك كل هذا يفيد أن اإلنسان إرادة وفعال  )) بغيا بينهم )) (( ومن يكفر باهللا (( )) اختلف الذين

فإن حاجوك  ((مث قال اهللا تعاىل:   . اختياريني خالفا للجربية الذين قالوا: إن أفعال العباد جترب عليه اإلنسان

يف هذه اآلية دليل على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم له من حياجه من  )) فقل أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن

أعدائه وهو كذلك فإم حاجوه يف أصل الدين ويف فروع الدين وسخروا منه وأوجدوا شبهات الكثرية منذ بعث 

سالمي ولكن يأىب اهللا إال أن يتم نوره ألم يريدون أن وإىل يومنا هذا والناس يثريون الشبهات حول الدين اإل

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن هؤالء الذين حياجون الرسول عليه الصالة  يطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا متم نوره .

 ((: ؛ وهلذا أمره اهللا أن يسفههم وأن يقولوالسالم ال حيتاجون إىل كبري عناء ألم حياجون على أمر واضح

ويتفرع على ذلك: أن من  . فإن أسلمتم فهو لكم وإن مل تسلموا فعليكم  )) أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن

علمت أنه إمنا حياجك لقصد نصر قوله ولو كان باطال فلك أن تعرض عنه وتقول: هذا ما أدين اهللا به وهذا ما 

تدخل معه يف حماجة أو خصومة ألنه ال يريد أستسلم له وتدعت ملاذا؟ ألن هذا معان مكابر وليس أهال ألن 

اهللا صلى اهللا عليه  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن أتباع رسول احلق لو كان يريد احلق ما حصلت حماجة .

ومن  . )) أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن ((وسلم حيذون حذوة يف إسالمهم هللا وتفويض األمر إليه؛ لقوله: 

أسلمت  ((ن الوجه أشرف األعضاء وهو الذي يكون به االنقياد وعدم االنقياد؛ لقوله: فوائد اآلية الكرمية: أ

فإن إسالم الوجه هو الذي يكون به االنقياد؛ وهلذا كان أذل ما يكون اإلنسان لربه إذا كان ساجدا  )) وجهي هللا

على موقع األقدام على وأقرب ما يكون من ربه إذا كان ساجدا ألن هذا هو متام الذل أن تضع أشرف أعضاءك 



 . )) ومن اتبعن ((؛ لقوله:  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم متبوع ال تابع . األرض

ويتفرع على ذلك: أن الواجب على من تبني له احلق أن يأخذ به إذا كان يريد أن يكون من أتباع الرسول صلى 

النصوص إىل قوله فهذا ليس مبتبع حقيقة؛ ألن بعض الناس إذا قال قوال وجاء اهللا عليه وسلم أما من يلوي أعناق 

أن أجل أن يكون موافقا  يف نص القرآن أو السنة النبوي ما خيالف قوله حاول أن يلوي عنق النص وحيرف النص

قول أحد من  ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال ميكن أن يكون . لقوله وهذا حرام ألنك أنت تابع ولست مبتبوع

أهل العلم حجة على اآلخرين؛ ملاذا؟ ألن الكل تابعون ال متبوعون ومن أراد أن يكون الناس أتباعا له ال للحق 

فقد جعل نفسه شريكا يف الرسالة؛ والواجب أنك إذا دعوت إىل احلق أن ال تريد أن يتبعك الناس ألنك فالن 

ومن فوائد اآلية الكرمية: النداء بالسفه  ذي دل عليه الدليل .ابن فالن بل أن يتبع الناس قولك ألنه هو قول ال

وإن جعلناها أمرا فاألمر  )) فقل أأسلمتم ((والبالهة على من جادل وعارض دون أن يستسلم هللا؛ لقوله: 

ه ومن فوائد اآلية الكرمية: بيان عظيم منة اهللا عزوجل على العرب ببعثة الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ وج . واضح

فرق بني الوصفني بني من أويت الكتاب وبني األمي الذي  )) للذين أوتوا الكتاب واألميين ((ذلك : أنه قال: 

ال يقرأ وال يكتب؛ فالذين أوتوا الكتاب أصحاب علم وأصحاب كتاب واألميون أصحاب جهل لكنهم ببعثة 

تاب الذي نزل على رسول اهللا صلى اهللا الرسول عليه الصالة والسالم كانوا هم أهل الكتاب حقا؛ ألن هذا الك

عليه وسلم وصفه اهللا بأنه مصدق ملا بني يديه من الكتاب ومهيمن عليه؛ فصار ـ واحلمد هللا ـ صار هؤالء األميون 

هم أهل الكتاب احلق؛ فيكون يف هذا بيان عظيم منة اهللا عزوجل على العرب ببعثة الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

لقد من اهللا على المؤمنين إذ بعث فيهم  ((ول أميني جاهلني ويف الثاين أهل كتاب وذكاء حيث كانوا يف األ

 . )) رسوال منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين

ء القوم واإلنكار عليهم أو قلنا سواء قلنا إن االستفهام الستباله هؤال ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب اإلسالم هللا

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن أهل اهلدى هم  وجل. إنه لألمر فإن يدل على وجوب اإلسالم واالستسالم هللا عز

ومن فوائدها أيضا: أن من مل يسلم فهو ضال؛ فإن كان قد  . )) فإن أسلموا فقد اهتدوا ((املسلمون؛ لقوله: 

 يقول اهللا عز .  علم احلق كان من الضالني املغضوب عليهم ألن كل من علم احلق ومل يتبع فهو مغضوب عليهم

 ((يف هذه اجلملة التحذير حتذير من توىل بعد أن دعي فإن قوله:  )) فإن تولوا فإنما عليك البالغ ((وجل: 

                      الشك أنه حيذرهم من خمالفتهم ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم بلغ.))  صير بالعبادواهللا ب

 إنما عليك البالغف ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال جيب على من بلغ إال البالغ أما اهلداية فإىل اهللا؛ لقوله: 

ومن  )) فإنما عليك البالغ ((ومن فوائدها: وجوب البالغ على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ لقوله:  . ))



فوائدها أيضا وهي فرع عما قبلها: أن من آتاه اهللا علما ذا الوحي فعليه البالغ خلفا ملن؟ لرسول اهللا صلى اهللا 

ة: اإلشارة إىل أن اإلنسان ال يسأل عن عمل غريه أن يقوم مبا جيب عليه وأما ومن فوائد اآلية الكرمي . عليه وسلم

 )) عليك البالغ ((ومل يقل: فإمنا عليك إمثهم  )) فإن تولوا فإنما عليك البالغ ((غريه فأمره إىل اهللا؛ لقوله: 

وأنت سامل من إمثهم؛ وهذه اآلية أحد الفائدة يتفرع عنها مسائل كثرية منها ما أشار إليه النيب عليه الصالة 

والسالم حني قال له مجاعة قوم قالوا يا رسول اهللا إن قوما يأتوننا بلحم ال ندري أذكروا اسم اهللا عليه أم ال؟ فقال 

الب بفعلك أما فعل غريك فلست منه يف شيء ما قال تأكدوا هل هلم: مسوا أنتم وكلوا) إشارة إىل أنك إمنا تط

مسوا أم ال قال مسوا أنتم؛ وهذه التسمية اليت أمر ا الرسول صلى اهللا عليه وسلم أهي على فعل الذاحبني أو فعل 

فعل اآلكلني ؟ آكلني، اآلكلني ؟ طيب إذا كانت على فعل الذاحبني كما قاله من قاله منكم فهذه تسمية على 

سابق وهل فيها فائدة؟ ما فيها فائدة الفائدة أن تسمي على فعل الحق وعلى هذا فقوله: مسوا أي على األكل؛ 

لو كنا مأمورين  ألن الذبح توله غريكم وهو املسئول عنه أما أنتم فعليكم التسمية عند األكل وهذا من نعمة اهللا

م؟ كان إذا قدم لنا إنسان حلم قال تعال من ذحبها؟ فالن؛ أن نبحث عن فعل غرينا لوقعنا يف حرج ال اية له نع

هل مسى أو ال؟ من أين اشرتى هذه الشاة؟ هل غصبها أو سرقها قد تكون مسروقة نعم؟ إذا قال اشرتاها من 

فالن؛ فالن من أين اشرتاها؟ أو سرقها أو كيف ؟ لو أننا أمرنا بأن نبحث عن فعل غرينا لكنا إذا تقدم اإلمام 

تعال أنت متوضأ وال ال؟ عليك جنابة وال ما عليك جنابة ؟ نعم؟ يف ثوبك جناسة أو طاهر؟ هل هو قلنا 

مغصوب وال حالل؟ مشكل لكن من نعمة اهللا أننا ال نسأل عن فعل غرينا كل من فعل فعال وهو أهل له فإننا 

فإن تولوا فإنما عليك  ((: ال نسأل عنه؛ والسؤال عنه من التنطع وتكليف النفس ما مل تكلف به؛ وهلذا قال

من فوائد اآلية  . )) واهللا بصير بالعباد (( فأنت تقوم بفعلك وهم حياسبون على فعلهم؛ وهلذا قال: )) البالغ

 (هللا عزوجل على أنه حيتمل أن يكون املراد بالبصري هنا الصفة ألنه قيدها قال: ( الكرمية: إثبات اسم البصري

ومن فوائدها أيضا: عموم علم  . وما أشبهها))  واهللا سميع بصير (غري مقيد مثل (واسم اهللا ))  بصير بالعباد

من خمالفة اهللا؛ كيف؟  ومن فوائد اآلية: التحذير . أي جبميع أحواهلم )) بصير بالعباد ((وجل؛ لقوله:  اهللا عز

إذا كان اهللا بصريا به فكل إنسان خيجل أو يستحيي أن يفعل ما اه اهللا عنه أو أن يرتك ما أمره اهللا به ألنه يعلم 

إن الذين يكفرون بآيات اهللا ويقتلون النبيين بغير حق  ((مث قال اهللا تعاىل:   . أن اهللا بصري به وسوف يعاقبه

 ((يف هذه اآلية قراءتني يف كلمتني أوال:  )) بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليمويقتلون الذين يأمرون 

ويقتلون الذين يأمرون  )) (( ويقاتلون ((فيها قراءة  )) ويقتلون ((ثانيا: ؛  )) النبيئين ((فيها قراءة  ))) النبيين

إن الذين  ((قال تعاىل:  . طيب )) ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس )) (( بالقسط من الناس



الكونية أو الشرعية؛ واآليات مجع آية وهي يف اللغة العالمة؛  )) يكفرون بآيات اهللا )) (( يكفرون بآيات اهللا

وهذه اآليات الكونية اليت نشاهدها مما ال يستطيع البشر أن خيلقوا مثلها يف آية على اهللا؛ آية تدل على أن اخلالق 

أنه ال يشبهه شيء؛ ألن الناس لو اجتمعوا كلهم على أن خيلقوا جبال واحدا ما واحد ال شريك له وعلى 

إن الذين تدعون من دون اهللا لن يخلقوا ذبابا ولو  ((استطاعوا أو أن خيلقوا حيوانا واحدا ما استطاعوا 

نس والجن على قل لئن اجتمعت اإل ((آيات اهللا الشرعية أيضا ال ميكن للبشر أن يأتوا مبثلها ))  اجتمعوا له

فاآليات الشرعية العالمات الدالة على أن الذي أنزل هذه اآليات  )) أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله

إله واحد وأنه كامل احلكمة؛ هؤالء الذين يكفرون ذه اآليات يقول اهللا عزوجل بعد أن ذكر معطوفات متعددة: 

ولكن كيف يكون الكفر؟ حممد كيف يكون الكفر باهللا؟ نقول أوال اآليات الكونية ))  فبشرهم بعذاب أليم ((

؟ الكفر باآليات الكونية جيحد اهللا سبحانه وتعاىل عما خلقه؛ أن يدعي أن الذي خلقها غري اهللا هذا واحد؛ أو 

ية ؟ الكفر باجلحود أو الكفر باآليات الشرع أن له شريكا يف خلقه؛ أو أن له معينا يف خلقه طيب ثالثة أشياء .

باالستكبار نعم إما جبحودها وتكذيبها أو باالستكبار والعناد؛ ومن تكذيبها أو االستكبار عنها حتريف النصوص 

إن الذين يكفرون بآيات اهللا ويقتلون النبيين  ((يقول اهللا تعاىل:  . فإن حتريف النصوص نوع من الكفر بالشك

أرسلهم اهللا إليه بغري حق؛ والنبيون هنا يشمل الرسل ومن مل يرسل من النبيني )) يقتلون النبيني الذي  بغير حق

وأكثر ما وجد هذه الصفة يف اليهود ألن اليهود أعتا املخالفني للرسل وأشدهم غلظة ـ والعياذ باهللا ـ فصار منهم 

ة ال يراد ا إخراج ما هذه الصف )) النبيين بغير حق : ((من قتل األنبياء بغري حق وعبد الطاغوت وهنا يقول

ا شيئان: أوال بيان الواقع وأم فرياد  ؛خالفها وإمنا يراد ا بيان الواقع والداللة على أن هذا القتل كان عدوانا

يقتلوم وهم غري حمقني يعين ال يقتلوم قصاصا مثال؛ ثانيا: أن قتلهم كان بباطل بغري حق؛ وإال فليس هناك 

من  )) يقاتلون ((ويف قراءة:  )) ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس (( . لنبينيقتل باحلق ألحد من ا

الذين يأمرون بالقسط من الناس ؟ الرسل وغري الرسل، أهل العلم يأمرون من الناس بالقسط، اخللفاء الراشدون 

ن باب عطف العام على يأمرون الناس بالقسط، النبيون يأمرون الناس بالقسط؛ وحينئذ فعطفه على النبيني م

اخلاص ولكنهم خص األنبياء ألن قتلهم أعظم من قتل غريهم فال شيء فال قتل أعظم جرما من قتل النبيني نعم 

يشمل  )) من الناس ((أي بالعدل؛  )) بالقسط )) (( ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ((بغري حق 

النبيني وغريهم وقد مر علينا إذا عطف العام على اخلاص أو اخلاص على العام هل هذا يدل على إخراج اخلاص 

من احلكم العام ؟ أو على التنصيص عليه ألمهيته فيكون قد ذكر مرتني ؟ الثاين هو األقرب يكون ذكر مرتني مرة 

ر األفراد أو أعيد احلكم عليه من بني سائر األفراد بطريق العموم ومرة بطريق اخلصوص ولكن خصص من بني سائ



اخلطاب إما للرسول صلى اهللا عليه وسلم أو لكل من  )) فبشرهم بعذاب أليم (( . لالعتناء به واالهتمام به

مبعىن املؤمل؛ وهذه البشارة  )) أليم (( و والعذاب العقوبة )) بعذاب أليم ((أخربهم  )) بشرهم ((يتعتا خطبه و

على سبيل التهكم ؤالء؟ أو هو من باب التشبيه البشارة مبا يسوء بالبشارة مبا يسر جبامع أن كل واحد  هل هي

منهما تتأثر على البشرة وتتغري؟ حيتمل الواقع حيتمل هذا وهذا؛ ولكن إذا قلنا إنه من باب التهكم استفيد بذلك 

تلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من خذوه فاع ((زيادة األمل على هؤالء املبشرين كقوله تعاىل: 

فإن هذه الكلمة أو اجلملة الشك أا  )) إنك أنت العزيز الكريم ((يعين قولوا له ذق  )) عذاب الحميم ذق

تبلغ يف قلبه كل مبلغ ألنه سيتذكر أين العزة وأين الكرم، أين العزة اليت ا أغلب والكرم الذي به أجود؟ فيكون 

   . شد حتسرا أنه فاته هذا الوصف اليت كان يف الدنيا يرى نفسه من أهلهأشد وقعا وأ

  ؟  اليهود كم قتلوا األنبياء بغري حق السائل :

ال ما أعرف؛ الشك أم قتلوا األنبياء بغري حق لكن كونه ثالث وأربعني أو أربعمائة أو أكثر وأقل اهللا  الشيخ :

   أعلم.

استورد اللحوم من دولة ملحدة ما تؤمن باهللا سبحانه  الدول استوردت اللحوم ؛ أيش؟لو دولة من  السائل :

  وتعاىل شيوعية  . . .؟ 

أوال أن الدول الشيوعية قد يكون فيها مسلمون أمل تعلم الضجة اليت حصلت يف غوسالفيا ؟ فيه  الشيخ :

م فقراء يف ذلك املكان فرمبا يكون مسلمون كثريون ؛ وقد قيل إن أكثر من يتوىل املسالك  هم مسلمون أل

الذابح مسلما؛ لكن مع هذا أهل العلم يقولون: إذا وجدت مذكاة يف بلد أكثر أهله ممن حتل ذبيحته فهو حالل 

اعتبارا باألكثر واألغلب وتيسريا على األمة فينظر إذا قيل أكثر املسالك يف بلد الشيوعية أكثرها يتوالها مسلمون 

وقد علم أن أكثر من  حالال وإذا قال أكثره غري املسلمني حىت لو فرض أنه بلد يهود أو نصارىصار الوارد منه 

  . يتوىل الذبح غري اليهودي والنصراين فإا ال حتل ذبيحتهم

  اللحم الذي يأيت من اخلارج هم مل يسموا عليه ألم ال يعرفون التسمية أصال ؟  السائل :

 ((ومل يقل: مما مل تعلموا؛ قال: ))  ال تأكلوا مما لم يذكر اسم اهللا عليه ((ما علمت ألن اهللا قال:  الشيخ :

  يعين الذي تيقنا أنه مل يذكر اسم اهللا عليه. )) مما لم يذكر



هذا الشيء متيقن يا شيخ ألين أنا أعرف هم ما يسمون؟ إذا كان شيء متيقن ال تأكل لكن ما دمت  السائل :

  نت فلك األكل.مل تيق

   إذا كان تيقنا فال نأكل ؟ معلوم إذا تيقنا ال جيوز األكل. الشيخ :

هذا خرب الفاء  )) فبشرهم بعذاب أليم ((هذا معطوف كل موصوف  )) إن الذين يكفرون ((قوله تعاىل: 

للجزاء وين؟ فهمتم سؤاله ؟ هذا الرجل فهم فهما جيدا وأنتم ولدمت يف البلد هنا يف العرب وما فهمتم ذلك 

يقول: الفاء الواقع يف خرب املبتدأ ويش الذي جاب هنا ما يف أداة شرط ؟ يقول العلماء: إن اسم املوصول يشبه 

؛ رطشالفهو كقوله: إن من يكفر بآيات اهللا؛ يعين متضمن ملعىن  )) إن الذين يكفرون (( اسم الشرط يف العموم

رط؛ ويقول إنك تقول الذي يأتيين فله درهم فهو مبعىن قولك: من يأتيين شالأي نعم اسم موصول متضمن ملعىن 

   ؟. فله درهم معلوم

إذا قيل املقصود من الوجه الذات  )) فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي هللا ((شيخ يقول اهللا تعاىل:  السائل :

  أي أسلمت ذايت كله هللا سبحانه وتعاىل؟ 

هم من أسلم وجهه فقد أسلم نفسه، من أسلم وجهه فقد أسلم  )) من أقرب : ((نعم؛ فما يكون قوله الشيخ :

   . نفسه

  ؟    يعطي فهم خيتلف عن عامل آخرشيخ اختالف العلماء يف بعض النص فبعض العلماء  السائل :

دري إذا كان ميكن اجلمع بني القولني فهم من باب التنوع فمثال قال بعض العلماء يف قوله تعاىل: أما  الشيخ :

أي أقبل؛ وال تضاد يف هذا فهو  والليل إذا عسعس )) ((أي أدبر؛ وقال آخرون  )) والليل إذا عسعس ((

 )) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء ((اختالف تنوع فإذا كان القوالن ال ميكن اجلمع بينهما مثل: 

منهم من قال: املراد بالقرء احليض ومنهم من قال املراد بالقرء الطهر هذا ما ميكن اجلمع بينهما فهذا اختالف 

تضاد. وكذلك قال األحناف يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه وقال غريهم: خيرج وقت العصر 

   يه ما ميكن اجلمع هذا اختالف تضاد هذا الضاد نعم.إذا كان ظل كل شيء مثل

  

  



؛ أما مادام أم غري معادين لكنهم يتطلبون احلق فجادهلم حىت يتبني نعم احملاجة إذا ظهر عناده فقل الشيخ : 

فإننا نقول إما أن نضرب أعناقهم أن تعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون هذا احلق ولكن إذا تبني عنادهم اآلن 

   اجب على املسلمني إذا قبلوا أما إذا املقتل    فهذا شيء .الو 

أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا واآلخرة وما لهم من ناصرين؛ ألم تر إلى  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. 

الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب اهللا ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؛ ذلك 

بأنهم قالوا لن تمسنا النار إال أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون؛ فكيف إذا جمعناهم ليوم 

؛ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون

قدير؛ تولج الليل  وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء

في النهار و تولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير 

(( فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي هللا ومن أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل:  . )) حساب

فإن أسلموا فقد  ((قال اهللا تعاىل:   اقشة طيب.هذا مبتدا البحث للمناقشة؛ من أين؟ أي نعم املن )) اتبعن

فإن أسلموا فقد  ((أين جواب الشرط يف قوله:  )) اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البالغ واهللا بصير بالعباد

؛ أحسنت متام، فيه ملاذا اقرتن بالفاء هداية اهللا ؟ ألن املاضي بقد املاضي إذا كان بقد وجب الفاء عليه )) اهتدوا

   . ا بالفائدة وقعت جوابا للشرطمشهور يف اجلمل اليت جيب ارتباطهبيت 


